
EUROPA‑PARLAMENTET:
BORGERNES STEMME I EU
E N  K O R T  B E S K R I V E L S E  A F  E U R O PA ‑ PA R L A M E N T E T



Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2017

Print ISBN 978-92-846-0170-7 doi:10.2861/195998 QA-01-16-904-DA-C

PDF ISBN 978-92-846-0151-6 doi:10.2861/123660 QA-01-16-904-DA-N

Manuskriptet er afsluttet i februar 2017

Illustrationer: Jing Zhang/© Den Europæiske Union

© Den Europæiske Union, 2017 
Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Printed in Belgium
TrykT på hvidT papir blegeT uden brug af friT klor (eCf)

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe
med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union.

Frikaldsnummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører,  

telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for opkaldet).

http://europa.eu


Det er jer — Europas borgere fra alle 
28 hjørner af Den Europæiske Union — 
der sammensætter Europa-Parlamentet. 
Det er nemlig jer, der vælger Europa-
Parlamentets 751 medlemmer. 
Takket være jeres stemmer er disse 
medlemmer i stand til at sætte deres 
fingeraftryk på EU-lovgivningen, og de 
gør det med tanke på, hvad der tjener 
borgerne bedst.

Jeres folkevalgte medlemmer har 
betroet mig hvervet som formand og 
repræsentant for Europa-Parlamentet 
i arbejdet for effektivt at værne 
om og slå til lyd for de europæiske 
befolkningers vilje og forhåbninger. Mit 
mål som formand er at bringe Europa 
tættere på jer, borgerne.

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for 
at sikre, at Europa-Parlamentet og 
dets medlemmer bliver endnu 
mere effektive til at kæmpe for jeres 
ønsker og behov. Den Europæiske 
Union er nødt til at træffe konkrete 
foranstaltninger for at gøre noget ved 
det, der bekymrer jer, inden for områder 
som arbejdspladser og vækst, sikkerhed, 
migration og klimaforandringer.

Den Europæiske Union har været et 
fantastisk redskab til at skabe velstand 
og stabilitet. Hvis vi ser tilbage på 
vores bedsteforældre, ser vi, hvordan 
et fælles Europa fik deres drøm om at 
sætte en stopper for krig i Europa til at 
gå i opfyldelse. De har set deres børn 
og børnebørn komme til verden og 
vokse op i en tid med fred og respekt for 
grundlæggende rettigheder.

FORORD VED 
FORMANDEN



Europa har lagt kimen til synergier 
mellem sine forskellige lande og 
befolkninger, og dette har ført til en 
bemærkelsesværdig økonomisk og 
politisk udvikling, der er grundlaget 
for millioner af arbejdstageres og 
iværksætteres liv og levned inden for 
det indre marked og for drømme hos 
studerende i udlandet.

På trods af disse ubestridelige 
successer er det ikke altid lykkedes 
Europa at finde de rette svar på nye 
udfordringer, hvilket har ført til, at 
folk sætter spørgsmålstegn ved EU-
institutionernes evne til at gøre noget 
ved de problemer, de står over for.

Derfor er vi nødt til at bestræbe 
os på at forbedre EU, at sætte det 
bedre i stand til at gøre det, det gør, 
velvidende, at vi i dag har mere brug 
for at stå sammen end nogensinde før 
for at beskytte EU-borgernes interesser. 
Fordi hvis vi ikke står sammen, vil vi 
ikke være i stand til at forsvare vores 
økonomiske og handelsmæssige 
interesser, garantere vores sikkerhed og 
beskytte miljøet.

Vi er parate til at tage denne 
udfordring op, og vi arbejder hårdt for 
at skabe resultater. Jeres folkevalgte 
repræsentanter arbejder hårdt med 
at granske og forbedre nye og mere 
effektive lovforslag, når de fremlægges 
af Kommissionen, og at lægge pres 
på Kommissionen, for at den skal 
handle i de europæiske befolkningers 
interesse.

Dette er et ansvar, som vi påtog os, da 
I stemte os ind i Europa-Parlamentet 
i maj 2014, og som vi skal bedømmes 
på ved det næste valg til Europa-
Parlamentet i 2019.

Jeres engagement er vigtigt, fordi 
det er det brændstof, der driver 
vores arbejde som folkevalgte 
repræsentanter. Derfor har vi brug 
for jeres opmærksomhed som 
velinformerede europæiske borgere.

Antonio Tajani 
Europa-Parlamentets formand



Den Europæiske Union (EU) er 
et enestående økonomisk og 
politisk partnerskab, som omfatter 
28 europæiske medlemsstater. Det blev 
oprettet efter Anden Verdenskrig for at 
fremme det økonomiske samarbejde. 
Idéen er, at lande, der handler med 
hinanden, bliver økonomisk afhængige 
af hinanden og dermed mere tilbøjelige 
til at undgå konflikter. EU er baseret på 
retsstatsprincippet: Alle EU’s handlinger 
er baseret på traktater, som alle 
medlemsstaterne er blevet enige om. 

EU har hele tiden fokus på, at dets 
institutioner forbliver gennemsigtige 
og demokratiske. Europa-Parlamentet 
er en unik multinational parlamentarisk 
forsamling, der vælges direkte af 
borgerne. De 751 medlemmer af 
Europa-Parlamentet repræsenterer 
over 500 millioner borgere fra 
28 medlemsstater. EU’s borgere kan 
deltage i den politiske proces på 
en række forskellige måder. De kan 
f.eks. stemme ved valg, kontakte 
deres medlem af Europa-Parlamentet 
(MEP), indgive borgerklager til 
Europa-Parlamentet eller iværksætte 
et borgerinitiativ med anmodning til 
Kommissionen om at udarbejde et 
lovforslag.

DEN EUROPÆISKE UNION: 
HVAD OG HVORFOR

Borgerklager til Europa‑Parlamentet:
europarl.europa.eu/aboutparliament/da/00533cec74/Petitions.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/00533cec74/Petitions.html


BLANDT EU’S VIGTIGSTE  
RESULTATER KAN NÆVNES:

Ô

1. Et halvt århundrede med 
fred, stabilitet og velstand — 
faktorer, der har forbedret 
millioner af europæeres 
levestandard betydeligt.

4. Indførelsen af en 
fælles valuta — euroen — 
der anvendes i størstedelen 
af medlemsstaterne, har 
gjort handel og rejser endnu 
lettere.

5. Værdier som menneskets 
værdighed, frihed, demokrati, 
ligestilling, retsstatsprincippet og 
respekt for menneskerettighederne 
er fastsat i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende 
rettigheder. EU-institutionerne 
og regeringerne i EU er juridisk 
forpligtet til at respektere dem, når 
de anvender EU-retten.

6. En fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, som gør det 
muligt for EU at tale med én 
stemme på verdensscenen. 
EU handler også som en 
enhed, når det drejer sig om 
at levere udviklingshjælp til 
ikke-EU-lande, følge menne-
skerettighedsspørgsmål rundt 
om i verden og regulere 
handelsforbindelser med lande 
uden for EU.

3. Det såkaldte »indre 
marked« gør det muligt 
for de fleste varer, 
tjenesteydelser, penge og 
mennesker at bevæge sig 
frit inden for EU og udgør 
EU’s vigtigste økonomiske 
trækkraft.

2. Takket være afskaffelsen 
af grænsekontrollen mellem 
EU-medlemsstaterne kan folk rejse frit 
i det meste af Europa, og det er blevet 
meget lettere at bo og arbejde i andre 
lande i Europa.



RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION:

Rådet for Den Europæiske Union repræsenterer regeringerne 
i de enkelte medlemslande. Formandskabet for Rådet deles af 
medlemsstaterne efter en rotationsordning.

DET EUROPÆISKE RÅD:

EU’s overordnede prioriteter fastlægges af Det Europæiske 
Råd, der består af de nationale og EU’s ledere. Det ledes af 
formanden og består af de nationale stats- og regeringschefer 
og formanden for Kommissionen.

EU‑INSTITUTIONERNE

HER ER EN HURTIG OVERSIGT OVER DE 
VIGTIGSTE EU‑INSTITUTIONER OG DERES 
FUNKTION.

Ô

EUROPA‑PARLAMENTET:

Det eneste EU-organ, der vælges direkte. Repræsenterer EU’s 
500 millioner indbyggere. Spiller en central rolle ved valget 
af formanden for Europa-Kommissionen. Deler magten med 
Rådet for Den Europæiske Union hvad angår EU’s budget og 
lovgivning.



C

Læs mere om EU‑institutioner og ‑organer:
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_da.htm

REVISIONSRETTEN:

Revisionsretten reviderer EU’s finanser. Som ekstern revisor 
bidrager den til at forbedre EU’s økonomiske forvaltning og 
fungerer som den uafhængige beskytter af EU-borgernes 
finansielle interesser.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK:

Centralbank for Europas fælles valuta, euroen. ECB’s 
hovedopgave er at opretholde euroens købekraft og således 
sikre prisstabilitet i euroområdet.

DOMSTOLEN:

Den øverste domstol i sager om EU-retten. Den fortolker 
og sikrer en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen i alle 
medlemsstater.

EUROPA‑KOMMISSIONEN:

EU’s udøvende organ, der har ansvaret for at foreslå og 
gennemføre EU-lovgivning, overvåge overholdelsen af 
traktaterne og det daglige arbejde i EU.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_da.htm


EUROPA‑PARLAMENTET, 
DETS BEFØJELSER OG ROLLE

Europa-Parlamentet (EP) er et enestående eksempel på multinationalt og flersproget 
demokrati. De valgte medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) deltager i den 
offentlige debat og spiller en afgørende rolle i udformningen af EU’s politik. Deres 
vigtigste arbejdsområder omfatter:

LOVGIVNING

EP vedtager sammen med Rådet for 
Den Europæiske Union lovgivning, 
der påvirker EU-borgernes dagligdag. 
Det gælder områder som fri 
bevægelighed, fødevaresikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse, miljø og de fleste 
økonomiske sektorer. Medlemsstaterne 
har stadig vetoret på områder som 
beskatning og udenrigsanliggender/
forsvar. På nogle områder kræves det, 

at Rådet skal indhente godkendelse 
fra Europa-Parlamentet, før der træffes 
afgørelse. Selv på områder, hvor 
medlemsstaterne selv bestemmer — 
såsom uddannelse og kultur — findes 
der EU-støtteforanstaltninger, såsom 
Erasmus+-programmet, som giver unge 
europæere mulighed for at studere, 
udføre frivilligt arbejde, uddanne sig 
eller opnå erhvervserfaring i udlandet.

Vær med til at udforme EU’s politik:
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_da.htm

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_da.htm


I 2012 FORKASTEDE EUROPA‑PARLAMENTET SOM BEKENDT 
DEN KONTROVERSIELLE ANTIPIRATKOPIERINGSAFTALE (ACTA)

Denne multinationale traktat sigtede 
mod at indføre internationale 
standarder for håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Flere organisationer, som repræsenterer 
borgeres og NGO’ers interesser, gjorde 
imidlertid gældende, at ACTA kunne 
krænke en række grundlæggende 
rettigheder, herunder ytringsfriheden 
og privatlivets fred. 

Desuden betød den hemmelige 
forhandling af aftalen, at 
civilsamfundsgrupper, udviklingslandene 
og offentligheden blev udelukket fra 
processen. 

EU’s og mange af dets medlemsstaters 
underskrivelse af aftalen førte til 
omfattende protester i hele Europa. 
Efter pres fra civilsamfundet, herunder 
gennem fem underskriftsindsamlinger, 
den ene med 2,8 millioner underskrifter, 
undersøgte Europa-Parlamentet 
aftalen omhyggeligt og endte med at 
forkaste den. 

Det satte en effektiv stopper for 
ACTA og betød, at teksten ikke 
kunne vedtages af nogen af EU’s 
medlemsstater.



100 %

33,9 %

1,6 %

6,1 %

6,4 %

13,1 %

38,9 %

BUDGET

Budgetbeføjelser er ethvert 
parlaments vigtigste prærogativ — 
den, der fordeler bevillingerne, har 
kompetencen til at fastlægge de 
politiske prioriteringer. På EU-niveau 
er denne kompetence delt mellem 

Europa-Parlamentet og Rådet. Sammen 
vedtager de hvert syvende år en 
flerårig finansiel ramme og kontrollerer 
og godkender det årlige budget for 
det næste år samt udgifterne fra det 
foregående år.

Mere om EU’s budget:
europarl.europa.eu/aboutparliament/da/003dcd4001/
The-budget-procedure-explained.html

EU’S LANGSIGTEDE BUDGET FOR 2014‑2020
UDGIFTSLOFTER (EURO) I DE KOMMENDE SYV ÅR

Ô

Bevarelse og forvaltning af naturlige ressourcer 
Den fælles landbrugspolitik og udvikling af landdistrikterne 
(373,2 mia.)

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 
Forskning og teknologisk udvikling (125,6 mia.)

Forvaltning  
(61,6 mia.)

Et globalt Europa 
Internationale anliggender (58,7 mia.)

Frihed, sikkerhed og retlige anliggender 
Indre anliggender (15,7 mia.)

Samhørighed for vækst og beskæftigelse 
Arbejdspladser, regional samhørighed og samarbejde 
(325,1 mia.)

Samlede udgifter (960 mia.) 
Herunder 27 mia. i kompensation til Kroatien

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


KONTROL

Europa-Parlamentet kontrollerer, at 
EU’s midler anvendes korrekt. Der 
tages hensyn til resultatet af valget til 
Europa-Parlamentet ved indstillingen af 
formanden for Europa-Kommissionen, 
men Parlamentet skal også vælge 
formanden og godkende udnævnelsen 
af Kommissionen (formanden og 
kommissærkollegiet) og kan tvinge den 
til at træde tilbage. Kommissærerne 
bliver ofte bedt om at forsvare 
deres politik i Parlamentet, og 
formanden for Det Europæiske Råd 
og den højtstående repræsentant 

for udenrigs- og sikkerhedspolitikken 
møder jævnligt op i Parlamentet for at 
orientere MEP’erne og besvare deres 
spørgsmål. I løbet af de sidste par år 
har Parlamentet i langt større omfang 
ført drøftelser med alle ledende 
beslutningstagere i relation til euroen 
i et forsøg på at kaste mere lys over, 
hvordan de pengepolitiske beslutninger 
bliver truffet. Europa-Parlamentet er 
på den måde blevet et af de eneste 
fora, der gør noget for at forbedre 
gennemsigtigheden af ledelsen af 
euroområdet.

Mere om EP’s beføjelser og procedurer:
europarl.europa.eu/aboutparliament/da/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/da/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


EUROPA‑PARLAMENTET 
OG DETS FORSVAR AF FRIHED 
OG DEMOKRATI

Som den eneste valgte EU-institution 
tager Europa-Parlamentet sin rolle 
som vogter af frihedsrettigheder, 
menneskerettigheder og demokrati, 
både i og uden for Europa, meget 
alvorligt. Dets medlemmers opgave 
er først og fremmest at repræsentere 
borgerne på EU-plan og at kæmpe for 
deres interesser over for de europæiske 
ledere og EU-institutionerne.

Europa-Parlamentet skal godkende de 
fleste internationale aftaler, der indgås 
af EU, og deltager også i fastlæggelsen 
af EU’s politik for udvikling og 
humanitær bistand. MEP’erne 
øver stadig større indflydelse på 
udenrigspolitikken i EU og opretholder 
tætte forbindelser med lovgivere 
verden over.

MEP’erne fungerer ofte som 
valgobservatører i lande rundt 
om i verden for at holde øje med 
eventuelle uregelmæssigheder. 
De påser, at de økonomiske og 
handelsmæssige aftaler, som EU 
undertegner med tredjelande, ikke er 
i strid med menneskerettighederne, 
og tildeler Sakharovprisen til personer 
eller organisationer, der forsvarer 
menneskerettigheder, demokrati og 
ytringsfrihed og bekæmper intolerance 
og undertrykkelse overalt i verden. 
Blandt de tidligere vindere er Malala 
Yousafzai, Nelson Mandela og Aung 
San Suu Kyi.

Mere om Europa‑Parlamentets Sakharovpris:
europarl.europa.eu/sakharov

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html




EUROPA‑PARLAMENTETS 
OPBYGNING
EP’S SAMMENSÆTNING  
EFTER POLITISK GRUPPE (23.1.2017)

Ô

 EPP Det Europæiske Folkepartis 
Gruppe (Kristelige Demokrater)

 S&D Gruppen for Det Progressive 
Forbund  af Socialdemokrater 
i Europa-Parlamentet 

 ECR De Europæiske Konservative 
og Reformister

 ALDE Alliancen af Liberale 
og Demokrater for Europa 

 GUE/NGL Europæiske Venstrefløj/Nordisk 
Grønne Venstre 

 Greens/EFA De Grønne/  
Den Europæiske Fri Alliance

 EFDD Gruppen for Europæisk Frihed 
og Direkte Demokrati

 ENF Et Nationernes og Frihedens 
Europa

 NI Løsgængere

EPP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Greens/EFA

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

I alt  751



FORDELING AF PLADSER EFTER  
POLITISK GRUPPE OG MEDLEMSSTAT (23.1.2017)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Greens/
EFA EFDD ENF NI I alt

Belgien 4 4 4 6 2 1 21

Bulgarien 7 4 2 4 17

Tjekkiet 7 4 2 4 3 1 21

Danmark 1 3 4 3 1 1 13

Tyskland 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estland 1 1 3 1 6

Irland 4 1 1 1 4 11

Grækenland 5 4 1 6 5 21

Spanien 17 14 8 11 4 54

Frankrig 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Kroatien 5 2 1 2 1 11

Italien 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Cypern 1 2 1 2 6

Letland 4 1 1 1 1 8

Litauen 3 2 1 3 1 1 11

Luxembourg 3 1 1 1 6

Ungarn 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Nederlandene 5 3 2 7 3 2 4 26

Østrig 5 5 1 3 4 18

Polen 23 5 19 1 2 1 51

Portugal 8 8 1 4 21

Rumænien 12 15 1 3 1 32

Slovenien 5 1 1 1 8

Slovakiet 6 4 3 13

Finland 3 2 2 4 1 1 13

Sverige 4 6 3 1 4 2 20

Det Forenede Kongerige 20 21 1 1 6 20 1 3 73

I alt 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



LÆR EP BEDRE AT KENDE
BESØG ...

Vil du gerne forstå, hvor EU-lovgivningen kommer fra? Kunne du godt 
tænke dig at vide, hvor dine MEP’er træffer de beslutninger, der påvir-
ker din dagligdag?

Europa-Parlamentet giver mulighed for en række interaktive besøg i Bruxelles 
og Strasbourg, for at de besøgende bedre kan forstå, hvordan institutionen 
fungerer og dens historie inden for rammerne af EU som helhed. Du kan finde 
alle de nødvendige oplysninger om disse besøg på Europa-Parlamentets websted 
(europarl.europa.eu/visiting/da/).

STATION EUROPA (BRUXELLES)
Kom og se den imponerende interaktive 3D-model af Europa-Parlamentet og få 
oplysninger om dets historie, dets bygninger, dets fremtrædende besøgende og de 
forskellige aktiviteter, der foreslås de besøgende. Station Europa er udgangspunktet 
for dit besøg i Europa-Parlamentets bygningskompleks.

PARLAMENTARIUM (BRUXELLES)
Lær mere om den europæiske integrations historie og EU’s indflydelse på vores 
dagligdag gennem sjov og interaktiv teknologi! Europa-Parlamentets Besøgscenter 
er åbent alle ugens dage uden forudgående reservation.

ROLLESPIL FOR SKOLER (BRUXELLES)
Er du mellem 14 og 18 år? Prøv at være MEP i et par timer og find ud af, hvordan 
beslutningsprocessen i Europa-Parlamentet er på en innovativ og underholdende måde 
(mandag til fredag, efter reservation, gruppe på 16-32 elever, varighed 2 1/2 time).

HUSET FOR EUROPÆISK HISTORIE (BRUXELLES)
Tag på en rejse gennem Europas historie og brug din fantasi til at forestille dig, 
hvordan Europa vil se ud i fremtiden. Der er mange ting, der gør dette museum 
til en unik oplevelse, som f.eks. udstillinger, rundvisninger med multimedieguide, 
undervisningsmaterialer, workshops og seminarer om forskellige emner. Åbning 
i maj 2017.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/da/


ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUXELLES)

Esplanaden er hvert år vært for mere end 40 offentlige arrangementer organiseret af EU-
institutioner og andre organisationer. Hold øje med programmet eller stop en gang for at 
beundre arkitekturen eller indsnuse Europa-Parlamentets atmosfære.

RUNDVISNING I MØDESALEN FOR ENKELTPERSONER (BRUXELLES OG 
STRASBOURG)

Oplev mødesalen i Bruxelles ved hjælp af en multimedieguide, som kan fås på alle EU’s 24 
officielle sprog uden forudgående reservation.

Er du nysgerrig efter at se, hvordan debatterne foregår? Overvær et plenarmøde 
i Strasbourg eller Bruxelles fra tilhørerpladserne — der kræves ikke forudgående reservation, 
men pladserne er begrænsede.

BESØG I PARLAMENTET FOR GRUPPER (BRUXELLES OG STRASBOURG)

Reservér et besøg for din gruppe (min. 10 personer, fra mandag til fredag) og se en 
præsentation fra en guide om Parlamentets rolle og arbejde. Besøget omfatter en 
rundvisning i mødesalen i Bruxelles eller Strasbourg.

EUROSCOLAPROGRAMMET (STRASBOURG)

Er dine elever mellem 16 og 18 år og fra en af de 28 EU-medlemsstater? Parlamentet 
inviterer dem til at sætte sig bekvemt til rette i et af sæderne i mødesalen for at debattere, 
forhandle, vedtage beslutninger og opleve beslutningsprocessen i Europa-Parlamentet i et 
dynamisk og flersproget miljø.



PARLAMENTET TÆT PÅ DIG

Besøg informationsarrangementer, udstillinger og debatter om EU-spørgsmål, som 
organiseres af Europa-Parlamentets informationskontorer i alle medlemsstaterne.

DANMARK
Gothersgade 115
1123 København K
Tlf. +45 33143377
epkobenhavn@ep.europa.eu
europarl.dk

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU ALTID 
VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIEN
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/da/

mailto:epkobenhavn@ep.europa.eu
http://www.europarl.dk/
mailto:visit@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/da/


... ELLER HOLD KONTAKT!

BESØG VORES HJEMMESIDE:
Her kan du følge debatterne i mødesalen live, finde kontaktoplysninger for MEP’erne 
i dit land og masser af information, lige fra de seneste nyheder til undersøgelser og 
betænkninger om specifikke emner: europarl.europa.eu

BLIV MEDLEM AF VORES GRUPPE PÅ FACEBOOK, OG DELTAG I DEBATTEN:
facebook.com/europeanparliament 

FØLG OS PÅ TWITTER:
twitter.com/europarl_da

FØLG ALLE MEP’ERE OG POLITISKE PARTIER I REALTID:
epnewshub.eu

http://www.europarl.europa.eu/
http://facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_da
http://epnewshub.eu
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